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Geregistreer aan die Hoofpo<,kantoor as 'n Nuu<,blad. 

Jrg. 11. Kaapstad. 11 Junie 1952. Pry't Sd. Nr. 28. 

GE.VAARLIKE R.OOI·ES 
IN SUID-AFRIKA 

By geleentheid van 'n ve rgadering op George bet dr. 

U.R. DUI PRAKTIESE 
WEG AAN Nie Terug No 

Portypol itiek 
Die Uitvoerendt- Raad van die Ossewahrandwag wat OJ> Saterdag, ' 

Junie in Bloemfontein vergader het, onder voorsitterskap van prof. dt·. 
D. J. van Rooy, het na afloop van die vergadering die volgendt- Vt-rklaring 
uit~ereik: 

,Die Uitvot-rende Raad ltet m e t leedwe~e kennis gent-em van die 
pogings wat dr. J. F. J. van Rensburg aanwt-nd en v1n die verklarings 
wat hy doen sedet·t hy bedank bet as Ieier van dit- Ossewabrandwag, om 
O.B.-lede weg te lei van die tradisionele koers van die O.B. af en terug 
te voer na die partystelsel wat die 0. B. konsekwent verwerp ht-t. 

,.In soverre voorgt>gee word met eie doel en rigting. Hy stelling te doen e n te steun. 
dat sodanige optredt> in ooreen- stel a'! sy pos itiewe tank die ,Die U.R. voel dat die prak
stemming sou wee<; met die voortdurende kragtige propage- tiese stappe tot sodanige same
be'iluite van die Grootraad wil ring deur sy Ieiding en organe werking nou gedocn moet word 
die t:.R. uitdruklik Vl"rklaar dat van die pa rtylose republikein<,e sodat daar 'n middelpunt tot 
dit 'n verkeerde steUing is. staat. stand kan kom waaruit koers 

SELFSTANDIG I SAl\fEWERKING en vertroue kan straal. 

,Om te verhoed dat lede van ,.Terst>lfdertyd verwelkom by SKAKELKOl\fiTEE 
die O.B. mislei word ag die U.R. samewerking met persone en ,,As eerste stap stel die U.R. 

T. E. Donges, minister \an binnelandse sake, gese dat daar 
vyftien p e rsone in Suid-Afrika is wie se name op 'n Ameri
kaanse Jys van vyfbonderd ,gevaarlike kommuuiste" buite· 
kant Amerika verskyn. Behalwe hierdie lys gevaarlike 
kommuuiste kon dr. Donges ook nog die personeel van die 
Russiese konsulaat in Suid-Afrika genoem bet. Volgens dit sy plig om by herhaling baie groepe wat bereid is om bulle voor dat vormlng van 'n skakel
die getuieni'> van 'n voormalige Russiese spioen in Kanada, uitdruklik die beleid van die vir die om'lkepping van die bui- komitee verteenwoordigende 
Gouzenko, i., elke Rus in 'n Sowjet-gesantskap hoof van O.B. te stel en die beweging se dige parlementere partystel~el groepe en persone wat bulle 
'n s pioenasiering, en bela<> met ondermyningswerk. koers weereens gesaghebbend tot: die van die partylose staat bereid ¥erklaar om 'n nie-party-

I n sy toespraak het dr. Donges I naamlik dat on't ,verpligtingel aan te dui: • J te beywer en wat bereid is om politieke front te stig en op te 
gese dat daar bewyse is dat teenoor ander Statebondslande ,Die Ossewabrandwag is en alle moontlike stappe ter ver- bou wat buite en binne die par-
kommunistiesc Jeerstellings van bet.'' bly 'n selfstandige organisnsie wesenliking van bierdie doel- lement die stryd sal voer vir die 
Suid-Afrika oor die hele Afrika (a) omskepping van die bui-
versprei word. I 
B;~gi~:a~ei~~~ei~:~!~s ~~tv:~~ S 0 U 0 e Be A GTE. R PARTY 
;:::e o~~~~~~sw::;i:::e::y~~! I WI L A AN HAA K 
m Afrtka gewys IS. Pretona IS 

toe genoem as die hoofsetel van 
die kommunistiese spioenasie
diens. Die Russiese konsulaat 
het indertyd uit 27 lede bestaan, 
volgens die verslag, en hulle was 
belas met die insameling van 
ekonomiese en militere inligting 
sover dit die hele Afrika betref, 
en vera! ook die Kongo, waar 
daar ryk uraan-myne is. Bier
die konsulaat werk saam m et 
die ander groot kommunistiese 
kwartier in Afrika, die gesant
skap in Addis Abeba, boofstad 
van Abt><t'!inie, waar daar toe 
120 amptenare aan die s·owjet
gesantskap verbonde was. Hul 
taak is boofHaaklik die voorbt-
reiding vnn sabotasie en gewa
pende organisasie. 

Dat die regering bewus is van 
hierdie fcite spreek nie alleen 
vanself nie, maar meer as een 
kabinetslld, byvoorbeeld mnrc. 
Eric Louw en Ben Sehoeman, 
het reeds In die openbaar na 
die gcvaarllke bedrywigheid van 
die Russicse konsulaat in Pre
toria vcrwys. As die rE-gering 
egter gevra word waarom by 
ni.~ teen bit>rdit> amptenare van 
"lloskou optrt>t> deur bulle dit> 
land uit t~ s it nie, blyk dit dat 
Brittanjc die Unie belet om dit 
te doen. Die vuskoning is 

{Vervolg van kolom 5) 

ter van justisie verkoop. Die 
"·raag na hierdil' koerant bt>t 
dermate gt>styg dat die twE'Nlt• 
oplaag met clui:.t-nde vergroot 
moes word. Inderdaad b t-t dit> 
sirkula<,it< onmiddellik g.rstyg 
na 8,000 mE-er as wat dit> 
Guardian .,o boog;.te s:rkula.,ie 
in die a fgt>lope twee jaar wa ... 

Nuwe Lesers 

Die moontlikheid dat dr. Van Rensburg homself wt-t-r sal verklaar tot 
Ieier van dit- Ossewabrandwag met die doel om die Beweging agter die 
Nasionale Party in te skakel , word uitgespreek in 'n berig in Die Vader
land, afkomstig van sy politieke korrespondent in Kaapstad, waar dr. Van 
Rensburg hom daardie week hevind het. 

Die korresponden t meld dat dr. Van ll.ensburg 'n samespreking met 
dr. Malan gehad het, en dat daar nou weer die beste betrekkinge tussen 
hom. en die Nasionale Pa1·tyleier bestaan ondanks wat in die verlede 
gebeur het. 

Die berig lui as voig: 

.,Dr. Hans van Rensburg 
voormalige Ieier Ivan die Osse
wabrandwag, is vasbeslote om 
binne die bestek van sy vermoe 
geen steen onaang.-roe rd te laat 
om die nnsionaa~¥esinde ge
ledere te sluit en die Nasionale 
Regering 'in sy .,tryd te steun 
n:e. 

,Volgens ons politieke kor
respondent uit Kaapstad berig, 
is dit met die oog op sekere 
ontwikkelinge in die Ossewa
brandwag beeltemal moontlik 
dat dr. \'an R E-nsburg sy be
danking as lt>ier ' 'an die Osse
wabrandwag 4aJ terugtrek ten 
t>inde hom in staat te stel om 
die konsolida.,ip van Nasionale 
kragte vanaf binne die Ossewa
brandwag voort te sit. 

,VOOR\V AARDE" 

, VERSUll\l" 

,.Intussen het die nuwe Ieiding 
van die Ossewabrandwag ver
suim om die ,laertrek' tc bele 
hoewcl dr. Van Rensburg her
haaldelik daarop aangedring 
het. 

respondent is swak op hoogte 
1 

met O.B.-aangeleenthede. Van
daar die misleidende berig In u 
uitgawe van 31 Mei. Daarin 
beweer hy o.a.: ,Intussen het 
die nuwe Ieiding van die O.B. 
versuim om die Jaertrck te be
Je hoewcl dr. Van Rensburg her-

,Aangesien dr. Van Rcns- 1 haaldelik daarop aangedring 
burg se bedanking voorwaar- het.' A'! voorsitter "·an die 
dclik was, d.w.s. dat 'n Grootraad dra e k geen kE"nni'l 
laertrek gehou sal word, kan I van enige versuim in bit>rdie 
hy nou sy bedanking terug- opsig nie, nog minder van enige 
trek en as Ieier self die laer- geleentbeid waarby dr. Van 
trek bele. H y is blykbaar va.n I Rensburg op die beleggi.ng van 
mcning dat hy sterk genoeg IS •n laertrek sou aangedrmg bt>t 
om in so 'n kongrcs die 1 n:e. Hy j<, volkome op boogtt> 
merendeel van die_ O:;sewa- van dit> poginge wat aangewend 
brandwag - ondanks die word om bierdie doel te bE-reik, 
houding van die blaadjie - tc asook m E-t die feit dat <lit al 
kan beweeg om die Rcgering 
te steun. 

,AKTIEWE 
O~DERSTEUNNG" 

verwesenlik kon gewees bet wa'! 

I 
dit nie vir die betreurde optredt> 
van ' n sekere hooggepltta<;t~ 

O.B.-ampt.-naar nie wat nog na 
hom nog na d ie waarnemt>n<lt" 
Ieier wou luister . Laasgenocmdc 
was op die duur verplig om 
hierdie amptenaar te skors en 
om hom sonder die se hulp op 
hoogte van toestande te bring. 
Daarmce hct die waarnemende 

,.Ho!' sake ook al ontwikkel, 
dit is seker dat dr. Van Rcns
burg nie van die ingeslane weg 
van aktiewe ondersteuning van 
die Rcgering gaan afwyk nie, 
V<'ral met die oog op dil' gevare 
wat op die oomblik die Nasio-
nale Afrikanerdom bedreig. [ Ieier nou sov?r gev~rder dat 'n 

,Dr. Van Rensburg hct reeds U.R.-vergadermg bmne enltclc 
vroci•r gcdurende hierdie sitting dae op Bloemfontein plaasvlnd 
van die Parlement saam met om verdere stappe te oorwecg.'' 
mnr. N. C. Havenga 'n same- Sedertdien is die U.R.-vcrga
sprcking met die Eerste Minis- dering gehou. waarvan daar 'n 
ter, dr. D. F. Malan, in Kaapstad berig in hierdie blad verskyn. 
gehad. Na verneem word, het 
hicrdie samespreking In 'n gees 

dige Suid-Afrikaanse sta.at 
tot 'n partylose republi
keinse <;ta.at; met 

(b) algebele territor iale segre
gasie vir alle nie-blankes; 
en 

(c) bestaansveiligbeid vir elke 
lid van die volk.'' 

EEDAFLEGGING 
GEPAARD MET 
EERBETUIGING 
Die ,Vryheid van die stad 

Londen," wat volgens onlang
se berigte ook aan dr. D. F. 
Malan aangeb:ed sal word, is 
verlede week aan die Austra
liese eerste minister, Robert 
Menzies, geskenk tydens sY 
besoek ann Engelnnd. Die 
plegtigbeid bet in aanwesig
beid van Statebondsverteen
woordiger<; en under Britse 
hoe lui plaasgevind, en bet 
ook ingebou dat Menzies 'n 
eed moes afle dat by nie sal 
deelneem aan vergaderings 
en sameswerings teen die 
koningin nie. 

Nuwe Koeront in 
P/ek von Oue: 
Meer Lesers 

In die plek van The Guardian 
wat deur die regering kragtcns 
die wet op ondcrdrukking van 
kommunismE' voorvcrlede week 
in die ban gedocn is, het 'n nuwe 
koerant met die naam Clarion 
verskyn wat deur dieselfde pcr
soneel en maatskappy uitge
br1ng word. 

Die eerste uitgawe van Clarion 
is deur mnr. Sam Kahn persoon
lik aan mnr. C. R. Swart, minis-

(Vervolg In kolom 1) 

Die name vnn nog sewe nuwe 
intekenare wat deur ywerige 
lesers gewerf b, het ons ber E-ik. 

:\lnr. H. L. Xeetbling, Tuin
plaats, bet twee intekenare \ir 
'les maande elk gestuur, mnr. 
N. J. Dorfling, Steytlerville, et>n 
vir een jaar en mev. J. Theron, 
Koffiefonteln, vier vir een 
maand elk. 

.,Toe dr. Van Rcnsburg as 
Icier van die O.sscwabrandwag 
bedank het, hct hy as voorwaar
de gestel dat daar so spoedig 
moontlik 'n unlale kongres 
Uaertrek) van verteenwoordi
gers v~n die O.B. uit aile dele 
van die land bele sou word, so
dat hy in staat gcstel kan word 
om aan sy voormalige offisiere 
en volgelinge te verduidelik 
waarom hy as Icier van die be
weging bedank het. Hy het 
gevoel dat dit noodsaaklik is 
om alle misverstand uit die weg 
te ruim. Hy hct dit vera! nodig 
geag omdat 'n klein seksie, 
hoofsaaklik In \Ves-Kaapland 
en gesteun deur die nuusblad 
van die beweging, Die O.B., nie 
bereid was om tot versoening 
met die Nasionale Party te ge
raak nie. Die blad het dan ook 

van die grootste welwillendheid I o B 
aan beide kante plaasgevind en • • 

scdert dr. Van Rensburg se be
Ons bartlike dank aan bulle. i danking in Fcbruarie sy onver

Ons weet u doen dit terwillE' van soenlike houding gehandhaaf 
die sank, maar ,.ir die driE' met die gevolg dat daar selfs 
ywerigste werwers wag daar 'n vandag nog 'n mate van onenig
sakkie beerlike Suidwes-biltong. heid en misverstand bestaan. 

die beste betrekkinge is weer 

tussen die hoofleier van di<' Na- VRIENDSKAPSENTRUM 
sionale Party en die voormalige • 
Ieier van die Ossewabrandwag 
herstel.'' 

In antwoord op hierdie berig 
hct die voorsitter van die Groot
raad, prof. D. J. van Rooy, as I 
volg aan Die Vaderland geskryf: 

W ANVOORSTELLIXG 

,.U Kaapstadse politieke kor-

Vir 
Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 

Heerlike koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjies· Soep en Nagereg 

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 
Ons pryse-die billikste Ons diens-die beste 
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DIE O.B., WOENSDAG, 11 JUNIE 1952 

DIE· GROOTRAAD EN 
O.B~-KOERS 

Sedert die Grootraadsitting in Oktober verlede jaar 
word daar deur sommiges aanhoudend gemor teen 'n deel 
van die besluite wat daar geneem is. Die voorstelling word 
gegee asof daar dan 'n teenstrydigheid tussen die besluit 
ten opsigte van dr. Van Rensburg se optrede en die ten 
opsigte van die O.B. se toekomsrigting sou wees. 

Ons wil dadelik o.beklemtoon dat die Grootraad aJ die 
voorstelle breedvoerig bespreek het en presies ingelig was 
omtrent wat dit alles inhou. Die besluit wat betrekking 
gehad het op dr. Van Rensburg se optrede in verband met 
die eenwording van die partye het geen nuwe wending in 
die O.B.-koers teweeg gebring nie. Die besluit het gelui: 

,Die Grootraad keur die optrede van die K.G. in 
sy ondersteuning va·n eenwording van die nasionale 
Afrikanerdom op parlementere terrein goed. 

,.Aangesien die O.B. as sodanig geen partypolitieke 
organisasie is nie, laat die Grootraad dit aan lede 
van die Beweging heeltemal vry om na eie oortuiging 
by die te stigte N.P. aan te sluit of nie. 

, Die Grootraad sien as positiewe taa.k van die O.B. 
die voortdurende kragtige propagering van die republi
keinse staat geskoei op die model van die tradisionele 
partylose Republiek van Transvaal, aangepas by die 
bestaanslewe van die volk op politieke, maatskaplike 
en ekonomiese gebied." 

Hierdie besluit bevat in geen enkele opsig iets nuuts 
nie. Dit is alles O.B.-beleid soos sedert 1943 gepropageer 
toe di~ Beweging vir die eerste maal na die skeuring sy 
aanbod van samewerking in verkiesingstye met die destydse 
H.N.P.. gemaak het op voorwaarde dat laasgenoemde met 
die ander nasionale parlementere groepe 'n verenigde fron.t 
skep, en die O.B. se selfstandige oestaan erken. 

Ons het nog altyd groter samewerking op parlementere 
gebied verwelkom, maar terselfdertyd het die Ossewabrand
wag beklemtoon dat by sy samewerking aileen met behoud 
van sy identiteit kan verleen. Daar was nooit enige sprake 
dat die Beweging terwille van partye se samewerking moes 
ophou om sy eie koer s in te slaan nie. Inteendeel. Dr. Van 
Rensburg se verklaarde motief toe hy O.B.-lede aangemoe
dig het om by die Afrikanerparty aan te sluit, was juis om 
daardeur die H.N.P.-leiding te dwing om sy vyandskap teen 
die O.B. te staak. 

Dat die Grootraad dus dr. Van Rensburg se optrede 
ten opsigte van die partye se eenwording goedgekeur bet - ~ 
dit wil se goedgekeur bet dat hy daardie eenwording nie 
teengestaan het nie, dog bevorder het - was net so van
selfsprekend as wat dit in ooreenstemming met' die aanvaarde 
beleid was. Maar dit het nie die Ossewabrandwag se self
standige koers na 'n partystelsellose republiek beinvloed nie. 
Daarvoor spreek immers die volgende deel van die besluit 
wat lede toelaat om na willekeur by die nuwe party a-an 
te sluit of nie aan te sluit nie, en die h erbeklemtoning van 
die ,positiewe" ta-ak van die O.B. (propagering van die party
lose republiek). Nog nooit het die Ossewabrandwag enige 
van sy lede belet om aan 'n party te behoort nie. Dit was 
H.N.P.-lede wat belet was om aan die Ossewabrandwag 
te behoort. 

Die voormelde besluit het dus eerstens die optrede van 
die Ieier ten opsigte van 'n afgehandelde saak, die samesmel
ting, goedgekeur, en tweedens opnuut die ou gevolgde beleid 
beklemtoon. 

En nadat dit geskied het, is 'n verdere besluit geneem 
met 'n praktiese oog op die toekoms. Hierdie besluit bet 
gelui dat dit die spesifieke taak van die Ossewabrandwag 
is ,om die praktiese stappe ter verwesenliking van die ideaal 
van 'n republiek met 'n eie Afrikaanse staatstelsel op die 
grondslag van volksregering in plek van die Britse party
stelsel voor te berei" deur propagering en bestudering van 
sy staatsbeskouings en die skepping van 'n front so breed 
as moontlik van persone en groepe wat bereid is om die 
partystelsel te verwerp reeds vir die huidige Suid-Afrikaanse 
staat. Ten slotte het die besluit ingehou dat die Ossewa
brandwag hom ,geheel en al onttrek aan die partypolitiek 
en dat sy Ieiding hom uitsluitend en aktief bepaal by die 
bereiking van voornoemde doelstellings." 

In hierdie besluit het die Grootraad dus 'n stap verder 
gegaan as die vorige waar die ideaal van 'n partylose 
republiek as , positiewe taak" gestel is. Nou is ook die 
METODE van uitvoering van daardie taak bepaal, naamlik 
die skepping van 'n bree front van partyloses as die eerste 
stap tot verwesenliking van ons ideaal. 

Niemand kan enige teenstrydigheid hierin aantoon nie. 
Slegs \'ir diegene wat die Ossewabrandwag as sodanig agter 
die party -·en dus agter die partypolitiek - wil inskakel 
as sy ,positiewe taak," kan daar 'n teenstrydigheid wees, 
maar dan is die teenstrydigheid nie in die Grootraad nie, 
maar in bulle eie gemoed; want 'n organisasie kan nie tegelyk 
uitsluitend die partypolitiek dien en dan nog 'n partylose 

' republiek as ideaal nastrewe nie. 

(Vcrvolg van kolom 5) 

DIGES en nie van LEKE wat stukke die hoof sal kan bied. 
net deskundiges, is op die gebied Maar op die oomblik is die 
van stemmewerf en uitoorleery grootste vraagstuk die Britse 
nie. partystelsel, oorgelewer aan ons 

Dan bestaan daar hoop dat na die verowering deur die ver
Suid-Afrika sy magtige vraag- I oweraar. 

------------------------------------------------

WOORDJIE AAN MY VRIEND, 
DIE BUITESTAANDER 

Twee Span Osse Indier-wetgewing van genl. l skiedenis van Duitsland en 
Smuts. Dr. Malan het hom vol- Italie voor die opkoms van Hit

Watter boer sal so dom wees gens Hansard (Nr. ~3 van 1947, ler en Muss?lini. Ook Portu-

0 h "t d' dd par. 5,771) as volg UJtgelaat na- gal, waar dte partystclsel uit m as y sy wa Ut 1e roo er . . 
wil sleep, 'n span osse voor so- ~ da~ hy. voor.gestel het dat d~~ ~ngeland mgevoer tS, het ban
wei as agter aan die wa te haak bwe gewmg me as part~maatreel 1 d~otskap tegemoet gesnel. . In 

e d. tw d . chandel moes word me: 1e tydperk van sestien Jaar n te ee spanne an 1n . . . 
teenoorg t ld · t' t 1 t I ,As JY dtt sou doen dan hg voor 1927 het Portugal 43 vcr-

es e e rtg mg e aa . d" h 1 . d" t I k"JI d t · h trek? JY ~e e e saak utt te par y- s 1 en e par yrcgermgs ge ad 
u se . d . ? E t politicke arena. Dan maak -gemiddeld een elke vier maan-

meman me. n og, . d , . 1 k d , B h t , · d" 
dit is wat ons volk vir die afge- 1 JY aarvan ~ na_s10na e. saa . e. n oer e n J~ar n~ tg 
lope Veert. . 

1 
d 

1
. Dan skakel JY mt by dte be- om vrugte op sy arbetd te sten, 1g Jaar a oen op po 1- • • • • 

tl.eke geb" d d k sprekmgs daarvan, by dte maar m 'n partystaat word dte te , en aarom on nog . 
geen vraagstuk in ons land op- oorwegmg d~rvan, alle ~art~- regering soms nie cens genocg 
gelos word nie, net so min as gevoel en JY skakel utt dte tyd vergun om sy tccnstander 
wat die boer sy wa uit die mod- behaal van alle party~oordeel; se werk af te breek nie voordat 

d k t k I met ander woorde iJY maak hy weer omver gewerp word -
er an re . d" k'll d t t I s 'd Af "k . d' t te vers 1 en e par ye wa soos nou ook in Brittanje gebeur 

n ~~ - rt a lS 1~ pa~ y- bier is daardeur los van die waar Attlee se party reeds weer 
stelsel mgevoer onder d1e Bntse t 

h . t d" . . . t tirannie van die par ysweep. die sterkste is nog voordat 
oor eersmg wan tt tS me te s J t 1 hull · h 'd 
Afrikaans ~ie. In die Boere- d: s e k t eb 1nk vry e• omt Churchill sy voorganger se na-
republiek van Transvaal was hale dsaa

1 
e nkes ou t~n omhulle sionalisasie van nywerhede te 

d • n e ooree oms 1g e niet gedoen het. Portugal was 
aar geen parlementere stelsel . tu" . d" t · d . . e1e oor 1gmg en te oor u•- an ook so bankrot - nes Enge-

met sy. partye ~~~. geen .,Jeter ging van hul kiesers." land vandag - dat geen land 
van dte oppostste" en geen . . . 
party-koukusse nie. Daar was Dte ~art.ystelsel tS dus, vol- meer aan hom geld wou Jeen 

t , lk d t gens hterdte ervare kenner van nie. Nadat die partystelsel eg-ne n vo sraa me vry ver- . . . . . 
k lk t d" dte pohtlek, me m staat om van ter afgeskaf is, bet hierdie land 

ose ~0 sver eenwoor Jgers 'n vraagstuk 'n .,nasionale saak" onder di:e sorg van dr. Salazar 
wat v~ychk geste~ het oor sake I te maak nie en laat lede oo,k nie ontwikkel tot een van di~ eko-
van dte land. Dte teenstander ' . . 

d. .d t . d" k" toe om ooreenkomstlg hul e1e nomies gesondste Iande in die van te prest en m te ver Je-
sing het nie ,opposisielcier" ge- wereld vandag. 
word wat hom in alles moes op- K • h • d • • DWING WEER AF 
poneer nie, dog is in die geval ntp ter te Ult en 

'n Merkwaardige feit is dat 
van genl. Piet Joubert opgeneem d 't aa ' gee l n n die oorwinnaars van die onlang-in die ,kabinet" as minister van 

V • d b • se oorlog binne enkele weke na verdediging - of ,kommandant-
1 

nen Ulte 
generaal" soos hy toe geheet die wapenstilstand by die Duit-
het. die O.B. se volk aangedring het om poli-

Nie allccn het Transvaal oor I tieke partye te stig - op 'n 
tydstip toe selfs die stigting van 

'n vrye volksraad beskik nie, 1 t . . .,. 
maar die deelnamc van partye oor mgmg te stem nie. ..laar sportklubs vir die Duitsers ver-

as dit vir die Indiervraagstuk bode was. Ook in Japan, wat aan 'n verkiesing is deur wet-
gewing verbied. Artikel 9 van gel<l, dan geld dit ook vir di<!' die partystelsel nooit geken het 
Wet Nr. 3 van 1894 het gelui: naturelle- en enige ander volks- nie, is die volk aangemoedig om 

vraagstuk. Hou al hierdie partye te stig, en volgens berig-,In geen geval zal bet op-
treden van verkiezingseomi- vraagstukke bulte die partypoli- te was daar op ccn tydstip reeds 

tiek deur in die eerste plaas die 166 partye in daardie land! te's by eenige verk[ezing en partystelsel self af te skaf en Hierdie verbrokkeling is 'n op eenige bijeenkomst geoor-
loofd zijn." te vervang deur 'n volkspolitieke waarborg da.t Japan nooit weer 

stelsel soos in die dae van die - solank die partystelsel daar Dit wil se geen kamli(1aat mag 
'n organisasie soos 'n politieke Republiek. ; gehandhaaf word - 'n gevaar 
party agter hom gehad bet nie. BURGEROORLOG vir sy teenstanders sal wees 

Nie net is organisasies by 'n D" t l"t" k . "k nie. Voordat dit g~beur, sal die te par ypo 1 te IS m s an- Japanse wa in flenters geruk 
vcrkiesing verbicd nie, maar Ar- ders nie as 'n stclsel van kon-
tikel 5 van die wet het belet dat stitusionele burgeroorlog waar- word deur die verskillende span-
enigiemand buite sy eie kiesaf- in die een party met aile ne osse. 
deling aan 'n verkiesing mag middels-behalwe wapcngeweld Dit moet tog duidclik wees 
deelneem (behalwe om sy stem - verhoed dat die ander aan dat 'n volk se krag nie in ver
uit te bring as hy 'n magtigings- bewind kom, en as hy aan be- deeldhei:d le nie, maar in een
brief het van sy eie veldkornet): wind gekom het, verhoed dat by heid. En as jou staat sc grond-

,Niemand mag buiten de behoorlik regeer, want sy mis- wet vereis dat die volk in 
wijk zijner inwoning deel- lukking is die opposisie se ge- minstens twee partye verdeel 
neJDen aan of zijn stem uit- leentheid. In plaas dat die re- moet word, dan is dit 'n ver
brengen by eene verkie- gering met die hele volkskrag decide volk en daarom 'n 
zing ... " aa tukk d f 's by . magtelose volk. En as jou 

vr gs e aan ur ' 1 vtr veroweraar aan jou daardie 
Dit wil se die bystand van vyf jaar net besig om die een, 

party-agente en die invoer van vir hom alles oorheersende verdelende grondwet gegee bet, 
kandidate uit ander distrikte vraagstuk, nl. di~ volgende ver- dan moet dit tog ewe duidelik 

wees dat hy dit gedoen het nie kiesing, aan te durf. was in Transvaal verbied. 
Toe Engeland in 1906 selfrege

ring aan Transvaal gegee het, 
het by as voorwaarde gestel dat 
die partystelsel ingevoer moet 
word - net soos by na die af
gelope oorlog van die verslane 
Duitsers geeis bet om die party
stelsel in te voer. 

Daarom is die naturellevraag- om jou sterk te maak nie, maar 
stuk vandag verder van 'n op- swak. 
Iossing as in 1910, en is die In
diervraagstuk vandag 6,000 my! 

Wat is die 
Partystelsel ? 

ver (voor die V.V.O.) van 'n op
lossing. Dit is omdat die een 
span osse voor en die ander 
agter aan die wa trek. 

As ek die beginsels van die 
partystelsel op my huis moet 
toepas sal my huwelikslewe 
binne enkcle maande tot nuut 
wees. As my vrou die betaalde 

Hierdie stelscl gaan uit van taak ontvang om my in alles 
die standpunt dat daar alleen teen te staan wat ek aanpak 
deeglike regering kan wees as omdat ek daardeur dan die huis 
die volk in twee groepe verdeel soveel beter sal bestuur, sal 
word - die een regeer en die geen liefdesband sterk genoeg 
ll.ndcr opponeer. Dit gaan dus wees om daardie buwelik saam 
uit van die standpunt dat 'n wa te hou nie. Maar hoeveel bros
aileen beboorlik getrek kan ser is die bande van 'n volk a'! 
word as daar twpe spa nne osse die van 'n huwelik! En as die 
is: een v66r die wa wat trek, intiemste lewensband, naamlik 
en een agter die wa wat rem. die tussen man en vrou, nie be-

Hierdic stelsel bring vcrder stand is teen so 'n stelsel van 
mee dat die volk in twec stry- 1 gedwonge opposisieskap nie, hoe 
dendc of oorlogvoerende !lampe I min hoop bet 'n volk om ver
verdeel word wat verplig word enig te bly met so 'n stelsel! 
om mekaar op elke punt teen 
te staan a! voel die volgelinge LEI TOT BANKROTSKAP 
ook hoe' cenders daaroor. Ver- ~ Die partystelsel het indcrdaad 
gelyk byvoorbeeld dr. Malan se dan ook die een volk na die 
woorde in die parlement 'n paar ander in magtelose verdeeldheid 
jaar gelede in verband met die ' laat verval. Ons ken die ge-

EIE STELSEL 

Die volk van Suid-Mrika kan 
aileen weer opstaan uit sy ver
sinidng as by die partystelsel 
afskaf en vervang deur 'n stel
sel van volksregering. Laat die 
volksverteenwoordigers reg
streeks deur die kiesafdelings 
gekies word sender inmenging 
van partye wat die gewetes van 
die kandidate bind, en laat ons 
staat op 'n grondslag van SAME
WERKING rus deur die hele 
volk by die staatsbestuur in te 
skakel soos verteenwoordig 
deur sy verskillcnde beroepe. 

Ons moet 'n volksraad he wat 
vry is van die ,.tirannie van die 
partyswcep" en 'n volksverteen
woordiging wat bestaan uit des
kundiges. Waar boerebelange 
vandag vertcenwoordig word 
deur tandartse, prokureurs, ad
vokato en wat nog, moet dit 
deur boere self verteenwoordig, 
en vir 'n groot dee! bestuur 
word onder toesig van die staat. 
Dieselfde geld vir elke georga
niseerde beroep. Dan kry 'n 
mens 'n regering van DESKUN-

(Vervolg in kolom 1) 
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VOLK BETAAL MET SY 
GESONDHEID VIR ·sTElSEL 

WERELDMOONDHEID 
S.A. SE TOEKOMS 

Die Suid-Afrikaanse volk is sonder twyfel een van 
die lewenskragtigste en voontitstrewendste volke van die 
wereld en is bestemd om 'n wereldmoondheid te word, het 
prof. L. J. B. Smith, hoogleraar aan die Universiteit Rhodes, 
verlede week voor die Grahamstadse Rotariers gese. 

Die huidige staatstelsel van die Unie van Suid-Afrika staan in die pad 
van die volk se gesondheid. Nie ons aileen se dit nie, maar elke minister 
van gesondheid het dit in die afgelope tien jaar gese en elke opposisie 
het ingrypende optrede gecis - om dit egter nooit uit te voer wanneer 
hy self aan hewind is nie. 

Prof. Smith bet gese dat bier- ,, ----------------------
die Jewenskragtigheid toegeskryf 
moet word aan sy stoere baan Nature/le val 

Tering ten Prooi 
in Stede 

Agt jaar gelede is daar 'n ver-~ aanbevelings. Dokter Karl 
slag uitgebring deur 'n kommis- Bremer het onder meer gese: 
sie van ondersoek wat twee jaar ,,Die J.\>linister se dat die rege
lank met sy taak besig was. In ring ten opsigte van die pro
daardie verslag is gese dat die vinsies nie d wang wil gebruik 
grootste hindernis in die pad nie. Ek se wei dat dwang lie
van behoorlike gesondheidsdien- wer gebruik moet word as dat 
ste die verdeelde gesag oor hier- die gesondheidsdiens onherstel
die dienste is. Die gesondheids- baar moet ly. Daar behoort nie 
dienste van die Unie is ,,'n toegelaat te word dat staats
beeld van verwarring" en masjinerie deur persone of 
.,letterlik 'n Jappieskombers" groepe van persone teen die be
was die bevinding. Dit is naam- lange van die bevolking gebruik 
lik verdeel tussen die sentraJe, word nie." 
provinsiale en plaaslike rege-
rings. 

Die voorsitter van die kom
missie, dr. Gluckman, het die 
volgende jaar in die parlement 
voorgestel dat uitvoering van 
die aanbevelings van die ver
slag - onder meer sentrale 
beheer - oorwceg word. Die 
destydse regering wou egter nie 
gehoor gee nie omdat hy nie 
bereid was om die algemene 
hospitaaldienste van die provin
siaJe owerhede weg te neem 
nie. 

DWANG 

Dr. Gluckman het later daar
die jaar self minister van ge
sondheid geword en in plaas van 
sy mooi beleid uit te voer, het 
hy met die verskoning gekom 
dat sy kommissie se vcrslag die 
ideale tocstand uiteensit, ,maar 
dat daar moeilikhede in die weg 
staan wat belet dat dit uitgevoer 
word." Vir die res van dr. 
Gluckman se ministerskap is 
nie weer van sy .,ideale toe
stand" verneem nie. Binne sy 
koukus is by terwille van ~rty
politieke oorwegings nie toege
laat om u:tvoering te gee aan 
wat by as ideaal beskou nil'. 

DR. BRE~mR 
Die destydse opposisie het 

sterk pleidooie gelewer vir uit
voering van die kommissie se I Daardie partybewind het ge
---------------- ~ val en die Nasionale opposisie 

wat indertyd vir uitvoering van 

GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
Hn.lahoudellke Kennlll&"ewtnra : 

(Verlow!ng, huwel!.k, geboorte, 
aterfgeval, In memoriam, gelukwen
alng, ens.) 1d. per woord; minimum 
2/6 per plulng. Voorultbetaalb&.all'. 
VIr berhallnga 2:1 persent afslag. 

Bandelaadvcrtenslea: 

die aanbevelings gepleit het, het 
aan bewind gekom. Dr. Karl 
Bremer het later minister van 
gesondheid geword en verlede 
week het hierdie minister op
nuut beklemtoon dat ,die hui
dige regeringsvorm van die 
Unie heeltemal ongeskik is om 
die gesondheidsvraagstukke a.an 
te pak." Hy het gese: ,So lank 
die bebeer verdeel is tussen die 

Eerste plastng 2d. per woord. VIr II sentrale regering die provin-
herhal!nga 25 peraent atslag. • 

sies en die plaaslike besture, 
kan die saak nie doeltreffend 
aang;epak word nie. Ek het die 
afgelope jaar hard geprobeer om 
onder die aandag van die ver
skillende partye te bring hoe 
belangrik dit is dat daar 'n ver
enigde beheer oor die gesond
heidsdienste van die land moet 
wees, maar ek was nie suksesvol 
nie. Die magte teen my was 
te sterk, net soos dit vir my 
voorgangers ook te sterk was." 

lntekengeld op ,])Ie O.B." (ver
akyn weekllka): 12/6 per ja&r of 
6/3 per 6 maande. Vooru!tbetaal
ba.ar. Stuur advertens!egeld, beatel
Ungs en lntekengeld na VOORSLAO 
(EDllS.) BEPERK, Poebua 1411, 
K.&Al'STAD. 

~IEUBELS 

1\lEVBELS.-Beter Meubels teen b!l· 
lll<er pryse. Babawaentj!ea, stootkarre
tjles, driewlele, l!noleums, tapyte, 6'18-, 
ook altyd In voorraad. Geen katalogua. 
Meld waarln u belangstel. - VISSER
MEUBELS, LangstraM 179, Kaapstad. 

3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Rad!o-lngenieurs, Staaleweg, Parow, 
verkoop en berstel Radio's en Elektrtese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlstte!ts
aannemers. Foon 9·8435. 

HORLOSIES EN BRILLE 
H. J. STl!:l'N, De VUllersstraa.t 17, 

Vaseo. K.P.-Vlr borlostes en br!lle. 
Verkoop en repareer. Persoonllke aaon
dag. 19/9/TK 

GRYSHARE 
GRYSHA'RE herstel, sk!lfers verwy

der, haregroei bevorder, jong voorkoms 
verseker, dlt waarborg GRYSHAAR
WONDER, die jongste kunsmattge 
w~reldwonder ha.ar- en kopvelvoedings
m!ddel u. Skadeloos, kleurstofvry, rJt· 
per bottel, geld met bestell!ng. BOERE-
OENEES~fiDDELS, l'osbus 4%72, 
Johannesburg. C1/9/49 

ANTIGRYS KUNSlllATIOE HAAR, 
kopvelvoeding. Herstel gryshare en 
baard blnne een maand tot natuurlike 
kleur, of geld terug. Geen kleurstot. 
5/6 per bottel, posvry. Kontant met 
bestelllng. DIE BOEREVROU, PO<'Ibua 
71159, Johannesburg. F14/6/l)0 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal of 

slekte en herstel u regmat!ge erten!s 
GESONDHEID. Ons besk!k oor die 
mlddels en behandel aile <!ektes. Skryt, 
!nl!gt!ng gratis. - BOJ;REGENEES
llfiDDELS, Posbus 4Z72, Johannesburg. 

A1/9/49 

Dr. Bremer, wat as minister 
van gesondheid reeds baie lof
waardige dinge gedoen het vera! 
op die gebied van voorkomende 
dienste - waarvoor hy die daar
stelling van 'n departement van 
voeding verkry het - moet nou 
ook maar aanga.an met die 
,lappieskombers" wat die volk 
se gesondheid ondermyn. Sy 
pogings om die partye te oortuig 
van sy saak, het misluk. Die 
partye wil bulle nie tot daad
werklike optrede verbind nie, 
want bulle vrees die teenstand 
van ,Haar Majesteit se Oppo
sisie" - wie dit toevallig ookal 
mag wees - sonder dat daar vir 
so 'n stap veel wins aan stemme 
sal wees. 

Die regeringsvorm wat in 
die pad van die volk sc ge
sondheid staan mag nie ver
a.nder word nie. Maar as die 
konstitusie in die pad van 'n 
paar setels staan, dan durf 'n 
party dit wei aan. 

Indien die oplossing van die 
Ossewabrandwag, na.amlik van 
algehele staatshervorming, nie 
aanvaar kan word nie, sal die 

Voor n aue hoo!' van geneslng laat I beste oplossing blykbaar wees 
vaar, en u ~n d•e ergste onderwerp, . 
skryf dan vir oulaas, aan DIE BOERE- 1 om d1e regerende party - on-
VROU, l'osbus 7669, Jo~ei~vfi49 geag wie by is - een of twee 

brekersvolk, die klimaat en die 
hoe voedingswaarde van die 
Suid-Afrikaanse kos, met inbe
grip van biltong en boerewors. 

ekstra setels in die parlement 
te gee as verteenwoordigers van 
'n sentrale hospitaaldiens. Dan 
sal sentrale hospitalisasie nog 
voor die volgende verkiesing 'n 
voldonge feit wees! 

Suid-Afrika is op die pad om 
tot 'n wereldmoondheid binne 
betreklik korte tyd te ontwikkel, 

- maar die voorrade water en 
Die eerste masjinerie vir die landbougrond sal dit moeilik 

petrolfabriek by Coalbrook het maak om die nodige eersterang
vcrlede week aangekom. Dit is se voedsel te verskaf wat vir 
die vrug van etlike jare se po- 'n groot bevolking nodig is. In 
gings om 'n fabriek in Suid- die opsig is die visvoorrade van 
Afrika op te rig wat petrol uit Suid-Afrika van groot belang. 
steenkool vervaardig. Die ver- Suid-Afrika behoort nie sy land
wagting is dat in eenderde van bouprodukte uit te voer nie; dit 
die land se brandstof-behoefte put slegs ons land se grond uit, 
voorsien sal word. het hy betoog. 

VERKI ES MAL TESERS BO 
SU/CJ,AFRIKANERS 

Die Sui<l-Rhodesiese regering, wat verlede jaar daalltoe 
oorgegaan het om die immigrasie van Afrikaners in <laardie 
land grootliks te beperk, oorweeg dit nou om nie-blanke 
arbeiders uit Malta in te voer - bulle is darem immers 
Britse onderdane, al is die kleur nie so reg nie! 

Die saak het in die Rhodesie- ~ Mnr. Patrick Wise (Rhodesia 
se parlement ter sprake gekom Party). het die hoop uitgespreek 
waar die minister van binne- dat die minister Jiewer arbeiders 
landse sake, mnr. J. M. Green- uit Denemarke, Nederland en 

Afgesien van die politieke ge
volge van die toestroming van 
Naturelle na die blanke stede 
is daar ook nog gesondheids
oorwegings wat hom moet laat 
geld ten opsigte van enige be
leid in verband met die vraag
stuk. 

Dr. Karl Bremer bet verlede 
week in die parlement gegewens 
in verband met tering verstrek 
wat aandui dat die sterftesyfer 
weens hierdie siekte sesvoudig 
toeneem wanneer die Naturel sy 
gebied verlaat en hom in die . 
groot stede vestig. Teenoor 'n 
teringsterftesyfer van 100 per 
100,000 in die Naturellereservate 
is die sterftesyfer in die kleiner 
munisipaliteite 200, in die gro
tere munisipaliteite 300 en 600 
in die heel groot stadsgebiede. 

Die toestromende Natureue 

vorm dus eintlik die kiembed
ding van tering in ons stede. 
Dit is billik nog teenoor bulle 
nog teenoor die Jll:'S van die be-

field, gese hct dat die regering I Switserland sal invoer. I volking. 
'n proefplan oorweeg om Mal-
tesers as arbeiders in te voer. 

Voorlopig sal di~ regering hom I Beier Tabak * 
tot 'n aantal gesmne beperk by 
wyse van proefneming. Die 
plan is aan die hand gedoen om I tt B I s· II 
Maltesers ,wat Jig van kleur is maaa e er 1gare e 
en blou oe het" as immigrante 
te laat binnekom. 

'n Lid van die United Party 
het gese dat dit eienaardig sal 
wees as Maltesers ingevoer word 
terwyl Kaapse Kleurlinge uitge
hou word. Laasgenoemde kan 
hulle in elk geval beter by die 
landsomstandighede a an p as. 

•!·~~;'()~;-i';~~~l 
Dit Sien J 

•!•-~-•-o.....,.._o-~o...~•:• 

ONGESONDE 
LITERATUUR 

1\lev. J. Theron, Koffiefontein, 
skryf: 

Ek wil graag onder u aandag 
bring hoe dikwels ongewenste 
literatuur vcrsprei word - selfs 
deur veronderstelde hoogstaan
de instellings. Heel moontlik 
kan my opinie hieromtrent as 
eng en primitief beskryf word, 
maar ek as moeder van opgroei
ende kinders wie se opvoeding 
hoofsaaklik van my afhang, ver
welkom kerngesonde leesstof 
wat kan help opbou, want ai
leen op so 'n manier kan 'n 
volk met 'n sterk karaktcr ont
wikkel word. Dit is die rede 
waarom ek en my man na twee 
maande aan. 'n bekende boek
skema, te behoort het, die laastc 
twec boeke teruggestuur en be
dank bet as ledc. Leesstof be
hoort 'n middel tot opvoeding 
en voorligting te wees, en nie 'n 
middel om net geld te maak nie. 
Ek glo daaraan om my kinders 
gesonde voorligting en ontspan
ning te verskaf, maar dit kan 
ongelukkig nie van 'n groot deel 
van ons letterkunde vandag ge
se word nie. 

mmanoo 
Suid-Afrika 

~ 
sigarel 

* Die Vervaardigers van Kommando is die grootste ver
bruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
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BRITSE MINISTER DANK S.A~ ~~ii?i8nfEi~B~t~ 
VIR ,VRYGEWIGHEID' AS AARTSVADER 

Hartlike dank aan Suid-Afrika Yir die groot hull> - groter as die van 
enige ander dominium - aan Brittanje verleen, j,. deur die Britae mini!!t
ter van finan~ies, Guy Butler, in 'n per~onderhoud uitgespreek "Waarin 
die Suid-Afr·ikaanse burger tot nog verdere opoffering aangemoedig word. 
In 'n onderhoud m et die redakteur van Die Landstem bet Butler ge~e dat 
Suid-Afrika hom , meer· as enige ander land gehelp het om die groot :-;ter·
lingkrisis te howe te probeer kom." 

, Hiervoor bly hy u baie dankhaar- maar moenie dink dat die i'O::tak 
nou gewonne i!ot nie. lUnr. Butler en die beJe sterlinggebied, waaronder· 
ook die t"nie val, bet u bulp nog verder nodig. U sal nog sonder baie 
goed uit Amerika en ander nie-sterlinglande moet klaarkom tot tyd en 
wyl die stedingkrisis oor is," lui die berig. 

Die redakteur meld dat Butler ,nie niendeliker kon 
gewees bet nie" en hom bo etlike ander wagt~ndes \Oorkeur 
gegee bet. Maar, lui die berig, Butler bet gese ,dat by nie 
'n vaste belofte kan gee dat Engeland altyd on., 'rugte en 
ons plaas)>rodukte sal koop nie." 

Hierdit- uitJating ~>tern heelte- ~ Hierdie ekonoom, prof. H. 
mal ooreen met die Britse bou- W. J . Wijnholds, het beklem-
din~ ten opsigte van Suid-Afri- ~ toon dat ons dieselfde goedere 
1m. Van ons word verwag om wat ons van Brittanje gekoop 
soveel n'> moontlik van Brittanje het, vee! goedkoper in se-
te k oop en nog bykomende bulp I kere gevalle tot 25 persent 
by wyse van goudverskaffing te goedkope)' - van Amerika 
verleen, sonder dat Brittanje kon gckoop het. 

wederkeri~ op gelyke voet van Maar ons het verkies om 
on". ~oop. So was ons handels- 1 ,edelmoedig" teenoor Brittanje 
()()'lt'!le met Engel.and verlede op te tree - edelmoediger selfs 
jaar byvoorbeeld wtermate on- as Australle en Kanada _ en 
gun'!tig. Terwy~ ~uid-Afrika vir duur goed van Brittanje te koop 
meer as .£166 mdJoen van Enge- en daarvoor met ons goud te 
land gekoop bet, bet Engeland betaal waarmee ons goedkoper 
maar vir .£78 miljoen van oms goedere in Amerika kon gekoop 
grkoop. Hi'erdie feit het 'n eko- hct. 
noom kort gelede beweeg om te 
verklaar dat , Engeland deur BELOFTE OORBODIG 
Suid-Afrika baie, ba ie edelmoe- Gcen wonder nie dat die re-
dig behandel is.'' dakteur van Die Landstem 'n 

BRILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir brille na ons. 

GOEIE WERK TEEN BD.I.IKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

Maitlandsll·aat, BLOEMFONTEIN 
Besoek ons of skryf om besonderhede 

SU ID -A't'RI KAA:N SE SPOO itWE~ 

AANLEGTOETSE 
VAKLEERLINGE 

VIR TOELATING VAN 
TOT DIE SPOORWEG
DIENS 

Vir algemene inligting word bekcnd gemaak dat 
aanlegtoetse vir toelating as vakleerlinge tot die Spoor
wegdiens binnekort op die volgende toetssentrums afge
neem sal word: 

Pretoria. 
Johannesburg. 
Pietcrmaritzburg. 
Durban. 
Bloemfontein. 
Oos-Londen. 

Uitcnhage, 
Oudtshoorn. 
Kaapstad. 
Kimberley. 
Upington. 
Windhoek. 

Seuns wat standcrd ses met goeie gevolg afgele het of 
in November/ Desember 1952 sal afle, en op 30 September 
19:52, vyftien jaar of ouer maar nog nie neiintien jaur 
sal wees nie, kan vir die aanlegtoetse inskryf. 

Seun:; wat neentien ja.ar of ouer is, maar hoiir 
opvocdkundige kwalifikasies as standerd sewe, of spesiale 
kwalifikasies besit, asook diegene onder vyftien jaar ma~r 
wat daardie ouderdom op of voor 2 Januarie 1953 sal 
bereik, kan toestemming van die Departement kry om 
die aanlcgtoetse af te le, en elke geval sal op sy meriete 
bchandel word. • 

Seuns wat die toetse v~rlcdc jaar afgeUi het mag 
vanjaar ook aansoek doen mits hullc aan voornoemde 
vereistes voldoen. Nader besonderhede kan van enige 
werktuigkundige ingenieur, afdelingsbcstuurder of stasie
meester verkry word. 

Kandidate moet die aanlcgtoetse op die toetssentrum 
naaste aan hulle tuiste afle, en aansoek om vir die toetse 
in te skryf, saam m et die geboori:R- en skoolsertifikant 
yan die applikant, moet betyds ingestuur word om die 
naaste werktuigkundige ingenieur of die afdelingsbestuur
ders, Kimberley, Johannesburg of Windhoek nie later as 
30 Junie 1952 te bereik nie. Laat inskrywings sal nie aan
geneem word nie. Aan..ot>ke> om vi r die aanlegtoetse in te 
sk:ryf, moet nie ann die Hoofbestuurder gestuur word nie. 

Kandidate wat na 'n toetssentrum reis met 'n spoor
wegvrypas deur die Administrasie verskaf, en later 'n 
aanbod van die hand wys om as vakleerling in die Diens 
aangestel te word, moet die Administrasie vergoed vir die 
reis wat onderneem is. 

8.103/25/2/53 
W. HECKROODT, 

Hoofbestuurder. 

. 

baie vriendelike mnr. Butler in 
sy Londense kantoor aangctrcf 
het! ::uanr die bt>t>r Butll'r j<, 

darem nog nie so vrit>ndt>lik dat 
hy wil belowe dat Engeland al
tyd Suid-Afrika -.e vrugte en 
plaasprodukte sal koop nie. 
~laar waarom sal hy belowe a., 
Suid-Afrika so ,.t>delmoedig" i1> 
dat by sonder wederkerige ver
pligtinge aan die kant van Brit
tanje - o.a. ook: t en opsigte 
van die Britse Protektoratt> -
op die voorpunt is van at Brit
tanje se satelllete om hulp t e 
~:ann lewer? 

Butler het hom baie tevrede 
uitgelaat oor mnr. Havenga, na 
wie hy verwys as ,een van die 
beste vriende van die sterling
lande." .. ~lnr. H avenga bet 
mi'ik:ie n m eer n~> enige ander 
man gedoen om die krisis te 
bowe te help k:om," lui dit, en 
dan volg Butler se uitspraak: 

,BAlE VRYGE WIG" 

,Suid-Afrik:a se houding tee n
oor ons was baie vrygewig. Julie 
bet die moe ilikheid goed begryp 
en du1 det>l gedoen. Veral die 
onmiddellike oordrag van goU<l 
na ons, was ' u baie groot bulp, 
wanrvoor ons dank:banr was." 
(~lnr. H avenga bet indertyd 
&ommer 'n vliegtuig vol good 
oorgestuur na Londen.) 

Ten slotte lui die berig dat 
Brittanje se betalingsbalans nog 
steeds swakker word: 

,Die meeste kenners van geld
sake in Londen is taamlik 
swartgalllg. Op die oomblik 
voer hy nog minder qit as wat 
hy invoer en dit verswak na
tuurlik die waarde van die 
Britse pond en bring die gevaar 
dat die pond in duie sal stort." 

Prof. Wijnholds bet in vt>r
band hiermee opgemerk: dat <lie 
tek:ort op die Britse betaling'!
balans so groot is (ongevt>er 
£1,350 miljoen per jaar) dat die 
b ele jaarlikse goU<lproduk:sie 
van Suid -Afrika (£150 miljoe n ) 
'n druppel in dit> t>mm er sal 
wees. ,'n l\lens \'J'a jou nf of 
dit dan wei gert>gnrdi~ h om 
sulk:e groot offe-r., te bring a., 
die resultant 'n druppel op 'n 
gloeiende plnat is.'' 

Goudkus Eis 
Meer Vryheid 

Die Goudkus, aan wie Brit
tanje onlangs beperkte selfbe
stuur toegek<'n het, dring tans 
aan op volkomc selfbestuur 
binne die Britse Statebond. 

Die opperboof, sir Ossei 
Prempeh die Tweede, bet aan 
die Britse minister van kolonies 
gese dat die kapteins die nuwe 
grondwet verwelkom het, maar 
dat latere gebeurtenisse bewys 
het dat dit tekort skiet aan die 
volk se verwagtings. Die ver
kryging van selfregering moet 
nie 'n partypolitieke saak wees 
nie, het hy gese. 

a ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eecle.I&·Drukkery, Stellenbosch, vir 
die elenaara en ultgewers: Voorslag 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poebu.a lUl, Kerkpleln. K&ap
ata4 

Die 'ermoede dat daar sogenaamde ,Bybels" onder die 
Bantoes in Suid-Afrika versprei word met kommunistiese 
t>rot>aganda waarin Lenin en Stalin saam met sulke Bybel
figure .,oos Noag en Abraham verskyn en voorgestel word 
as deelhebber~ aan die skepping, en da.t die verspreiding 
'an hierdie ,Bybels" deur middel van die Russiese konsulaat 
in Pretoria ge!okied, word uitge.,preek in Belgiese koera.nt
berigte. 

Die Gazet van Antwerpen be
rig in die verband dat sulke 
Bybels in Zoeloe onder die 
Zoeloes versprei word en dat 
dit bestaan uit 'n vermenging 
van die Ou Testament met die 
geskiedenis van die K ommunis
tiese Party sodat Lenin en 
Stalin voorgestel word as per
sone wat aan die skeppingswcrk 
deelgeneem het. D:e per'!Otlt' 
wat die inligting sou verstrek 
h e-t, m een dat die ,.Bybel<>" in 
I\loskou uitgegee word en d eur 
d ie toedoen van die Sowjet-unie 

·~r:a~i~.~~::i~~:i- -· 
'n Hardwerkende Duitse 

boer, 52 Ja&r oud, getroud 
maar sonder klnders, vra 'n 
betrekking as bestuurder op 
'n plaas. Hy was baie jare 
bestuurder van 'n groot bees
boerdery (12,000 beeste) in 
Suid-Amerika en het onder· 
vinding in tropiese en sub- ~ 
tropiese boerdery-toestande. 
Rig antwoord aan , B ees
boer," Posbus 1411, Kaapstad. f l 
(Ad~) I 

• 
··-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · - ~~ - :· 

~ kon.,ulaat-ge-neranl in Pre
toria in die hande van die Natu
relle kom. 

DIE STEMPEL 

VAN UITKOMS 

WANT BY 

SAN LAM 
IS UITKOMS 

VIR ELKEEN 

Oil is in tyd van nood 
dal 'n mens na jou eie 
mense soek .•• 

Oil is in lyd van nood 
dal 'n mens jou eie mense 
vind - by San lam 

Maak voorsorg vir uit· 
koms by SANLAM 

2*5 
W.-J .. I••d '" R•i•izm "/(;. I l 
Qoo;z Zt OfJ LAAT DIE ~~~m u HELP! 

Waarheeo u reis ookal gaan, sal dit tot u voordeel str~k mdte~ ~ dte ?·A:S.
Rel\buro u met u planne laat help. Daar bestaan dertten buro s .m Sutdehke 
Afrika, tlkeen ten volle toegerus om u eersteklas, intelbget.te dtens te bte?. 
Ou~ waar die reis ookal heeogaan na Londeo of Oos~Lon~en, oa dte 
Orakensberge of die Alpe-laat die reelings ge~us maar 10 dte be~wa~e 
hande van die deskundiges by u naaste S.A.S.·Retsburo, wat alles tot 10 dte 
fynste besonderhede sal beplan. . . 
Ook sakelui beplan hul reise oor)ee 10 oorleg met dte S.A.S.-~etsb~r,os. 

r1 860-IOa"•tl! - ..!,000 
r oel bo die senpte"l! 
Hierdie skip, die Robul 
Coryndon, 1 a.Jr gernld 
op die Alberlmur op 
die grens l/lssen Oeg.lll· 
d.JendieBelgtrie Kongo. 
AI hoe meer t.d~.mue
gangers t•an4 Suid
Afrika word deur die 
gebiede in Midde.A{tika 
aangerrek. U naaJie 
S.A.S.·Reisburo katl u 
oor hierdie Ilrtek. inlig, 
en ook naluurltk. rei-
lings rir u t err otr en 
akkommod>~Jte Ire(. tS 
I! an dan ee 
'f~ die 

Hulle le hul vera! toe op dte reeltog 
van pa>sasies, Jog deur middel va.n 
>amewcrkcnde agente dwarsdeur d1e 
wcreld behartig bulle ook hotel
akkom:noda>ie sowel as al die by
komende besonderhede. 

DIE KRUGERWILOTUIN moet deur elite 
toerts besoek. u•ord. Die S.A..S.-Reis
buro reel I ol/etJige toere deur die 
W'ild1uin, mel inbegrip tan Hrvoer, 
,tkkommod.uie en alle ma:zilye. 

T.S 1<, 

JOHANNESBIJRG. KAAPSTAD DURBAN - PRETORIA - PORT EUZABETII 
OOS·LONDEN • KIMBERLEY • BlOEMFONTEIN • PIETERMARITZBURG • WINDHOEK 
BULAWAYO • LOURENCO MARQUES - lndlen u nle in die nebyheid van eniaoen 
••• hierdh• kenlore woon nle, S4l u Stosiemeester t,~raat,~ nevr .. namens u behertig . 
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G<'rE'gist 

Jrg. I J. 

Die 1 

nie onmi 
\OOr die 
word, lui 

\'an die 

Britsc ta 
gawe ver 

.. Die E 
wat enigo 
kan kom, 
heid tuSSI 
die spil Vl 
Elt waar'! 
as die OPJ 
sal optrt'~ 

middellik~ 

Bl 
Nll 

Arhcide 
twyft>I' r 
in \fl'il 
van Br· 
"Vet·det· 
i ... om t 

kri "'i"' t l 
... ter·k!'t 
hom ... elf 
~roJHl ... U 
klam d 
H'l'lH' I'! 

tmieke 
\ Ull OIU 

.. nuur-.:~ 
Hrilhtnjt~ • 
lm hang al 
krlging \a 
:tlle r:u • .,e 
l<r:tti.-.,e rl 
-.tabiliteit 
mt>werkin1 
w~ t>rkt"IUI 
l~ke mant 
·~ werbe-idi 

. .In al Sl 
anclt>r b~ 
Brittanje 
.. kenk aan 
\,.n naturt 

AL 1 

L~ 
Suici-Afr 

finan<oiE'", 
<,al tet>n c1 
bE'r \\t't'r 
<;:lml'<,prt>k 
te.,ourit> in 
je <.e ~>ko~ 

:l[nr. Jln 
... ot>k ann 
\:lnjaar) ~ 
Brito,(' l<n~ 
mini.,ter \ 'l 

Afrika .,., 
gerot'm t'r 
Yl'nga mN 
der... ged01 
l<ri"i' t;• h 

\ 'erdtre 
die t'nir-11 
Brittnnj;> ' 
~:•·-.tel. 


